Furesø kommune
Stiager 2
3500 Værløse

Om IT-Forsyningen I/S’ årsregnskab for 2018

20. januar 2020

Ankestyrelsen har i dag sendt et brev til IT-Forsyningen I/S.

J.nr. 19-46394

Vi vedlægger en kopi af brevet til orientering.

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Venlig hilsen
Tel +45 3341 1200

Cecilie Ambrosius Baker
ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00
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Regnskabsåret 2018
Ankestyrelsen modtog den 14. oktober 2019 IT-Forsyningen I/S’
årsregnskab for 2018, revisionsberetning for årsregnskabet og kopi af
beslutningsprotokoller fra møder i interessentkommunerne, hvor
regnskabet og beretningen blev behandlet.
Årsregnskab og revisionsprotokollat til årsregnskab 2018
Revisionen har ikke taget forbehold og har ingen bemærkninger til den
afsluttende revision af årsregnskabet.
IT-Forsyningen I/S’ bestyrelse godkendte på et møde den 4. april 2019
årsregnskabet 2018.
Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har på et møde den 24. juni
2019 godkendt årsregnskabet for 2018 og besluttet at tage
revisionsprotokollatet til efterretning.
Byrådet i Egedal Kommune har på et møde den 29. maj 2019 godkendt
årsregnskabet for 2018.
Byrådet i Furesø Kommune har på et møde den 26. juni 2019 truffet
beslutning om at tage årsregnskabet for 2018 og revisionsprotokollatet
til efterretning.
Videre fremgår det af sagen, at Allerød Kommune er indtrådt i det
kommunale fællesskab pr. den 1. september 2018. IT-Forsyningen har i
den forbindelse oplyst over for Ankestyrelsen, at byrådet i Allerød
Kommune har godkendt IT-forsyningens årsregnskab for 2018 i
forbindelse med godkendelse af kommunens årsregnskab for 2018.
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Vi bemærker, at det ikke fremgår af beslutningsprotokollen fra byrådet i
Furesø Kommune den 26. juni 2019, at byrådet har godkendt det
reviderede regnskab, idet byrådet alene har taget årsregnskabet til
efterretning.
Vi bemærker også, at byrådet i Allerød Kommune ikke ses at have truffet
særskilt afgørelse om godkendelse af IT-forsyningens årsregnskab for
2018.
Det fremgår af punkt 12 og 14.3 i vedtægten for IT-Forsyningen I/S, at
det er interessentkommunerne, der har kompetence til at godkende det
reviderede årsregnskab.
Det følger derudover af kommunestyrelseslovens § 45, stk. 2, at
kommunalbestyrelsen i et møde træffer afgørelse om regnskabets
godkendelse. Denne bestemmelse gælder også for kommunale
fællesskaber.
Vi beder derfor om, at både Furesø Kommune og Allerød Kommune på
førstkommende møde i byrådet behandler sagen igen med henblik på
regnskabets godkendelse. Vi skal desuden bede om at få tilsendt en kopi
af beslutningsprotokollen efter behandlingen af årsregnskabet.
Afsluttende bemærkninger
Ankestyrelsen har gennemgået det indsendte materiale og har ikke
yderligere bemærkninger hertil.
Vi henleder imidlertid IT-Forsyningen I/S’ opmærksomhed på, at
årsregnskab og beretning samt interessentkommunernes afgørelse
herom skal sendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august
måned, jf. § 8, stk. 5, i dagældende bekendtgørelse nr. 788 af 9. august
2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Nugældende bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019.
Venlig hilsen
Cecilie Ambrosius Baker

Kopimodtager
Deloitte og interessentkommunerne er ved kopi af dette brev orienteret
om ovenstående.
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Vi har anvendt:
- Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes
styrelse (kommunestyrelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes
budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
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